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Dor e coceira: sensações dis
stintas pro
opagadas por popullações de
neurôn
nios semelhantes
Lariss
sa Garcia Pinto
P
*
A dor e a coceira são duas modalidades de sensações
s
qu
ue são inicia
adas e
propa
agadas através de neu
urônios senssoriais primá
ários. Estes neurônios apresentam
m uma
variedade de ca
aracterísticas
s o que oss classifica em diferenttes tipos co
om base no
o seu
tamanho/diâmetrro, na expressão de receptores e canais iônicos,
i
loca
al de inerv
vação,
proprriedades elettrofisiológica
utras. O prin
as, dentre ou
ncipal tipo de fibra envo
olvida na dorr e na
coceira são neu
urônios de pequeno d
diâmetro co
om axônios não mielin
nizados, tam
mbém
conhe
ecidos como
o fibras C.
ções de dor e coceira são
s
distintas
s e cada um
ma pode pro
ovocar
As sensaç
difere
entes respos
stas comporrtamentais, ccomo a retirada (para evitar
e
lesão tecidual) e o ato
de co
oçar (para re
emover algo irritante), rrespectivame
ente. Isso leva à questã o fundamental de
saberr se existem
m neurônios no GRD (g
gânglio da raiz
r
dorsal) cuja princip
pal função é a de
provo
ocar coceira, mas não dor.
d
De form
ma simplifica
ada, alguns critérios im
mportantes devem
d
ser a
atendidos pa
ara que os neurônios
n
po
ossam ser co
onsiderados específicos para coceira. Em
prime
eiro lugar, esses neurônios deve
em respond
der a estím
mulos que causam co
oceira
(prurritogênicos). Em segund
do lugar, a p
perda espec
cífica destes neurônios d
deve levar a uma
reduç
ção no prurrido, mas nã
ão na dor. E por último, e mais importante a
ainda, a ativação
espec
cífica desses
s neurônios deve
d
evocar coceira, ma
as não dor.
Como já sabemos
s
e é relatado há
á quase 15 anos neste p eriódico, a dor
d ou
nocic
cepção em animais é definida co mo a “perc
cepção desa
agradável d e uma sen
nsação
nocic
ceptiva”. Mas
s o que é a coceira? Qu
uais são as característica
c
as deste tipo
o de sensaç
ção? A
coceira, também
m conhecida como pruriido, foi definida há mais de 340 a
anos pelo médico
m
alemã
ão Samuel Hafenreffer
H
como
c
uma “ssensação de
esagradável na pele que provoca o desejo
d
ou re
eflexo de coç
çar”. Os neu
urônios senssoriais primá
ários no GRD
D apresentam
m um importante
papel na gênese
e da coceira
a, pela dete
ecção de es
stímulos pru
uritogênicos através de seus
axônios periférico
os na superffície da pele
e e mucosas, e conduzin
ndo assim esstes sinais para
p
a
medu
ula espinal via
v seus axôn
nios centraiss.
Historicam
mente, acred
ditava-se que as sensações de d
dor e de co
oceira
estav
vam intimamente rela
acionadas, que uma ativação em menor intensidade
e dos
nocic
ceptores era relacionada
a à coceira, já uma atiivação mais forte, de m
maior intens
sidade
resulttava em do
or, assim de
enominada “teoria da intensidade”
”. Porém, a identificaçã
ão de
neurô
ônios aferen
ntes primário
os em huma
anos e neurrônios de pro
ojeção espin
nal em gato
os que
respo
onderam a aplicação
a
de histamina ccom um “tim
me course” similar a sen
nsação de co
oceira,
favorreceram a “teoria da es
specificidade
e”. Esta teoria estipula que tipos iindependenttes de
neurô
ônios estão envolvidos no prurido
o e na dor.. Contudo, estes neurô
ônios sensív
veis à
histamina podem
m também re
esponder a capsaicina, uma substancia capaz de causar dor,
d
e,
assim
m, poderiam
m ser denom
minados com
mo “neurôniios seletivos
s para coce
eira” ao invés de
“neurrônios espec
cíficos para coceira”. A
Assim como neurônios que
q
são sen
nsíveis a ag
gentes
químicos pruriginosos tamb
bém são ati vados por estímulos dolorosos,
d
ex
xiste a ince
erteza
quanto ao conhecimento se
e a sua fun
nção é espe
ecífica em mediar a co
oceira. O grande
obstá
áculo para uma
u
investig
gação mais aprofundad
da é a falta de marcad
dores moleculares
pulação qua
espec
cíficos que rotulem
r
este
es neurônioss e métodos moleculares de manip
anto a
sua c
contribuição para a coceira.
A procura
a por neurô
ônios especííficos para coceira tem
m sido motiv
vo de
estud
do há muitas
s décadas. Nos
N últimos a
anos a pesqu
uisa sobre coceira tem ttentado iden
ntificar
mediadores e me
ecanismos prurido-especcíficos difere
entes dos álg
gicos. Porém
m, ao invés de vias
neuro
onais distintas o que tem
m se demon strado é que
e existe uma
a ampla sob
breposição entre o
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proce
essamento da
d dor e da
a coceira em
m relação a mediadores
s, mecanism
mos e até mesmo
m
abord
dagens terap
pêuticas.
De fato te
em sido dem
monstrado ex
xperimentalm
mente que u
uma varieda
ade de
substtancias quím
micas são ca
apazes de p rovocar coceira em várrias populaçõ
ções de neurrônios
pruric
ceptivos cuttâneos, e que
q
estes m
mesmos neurônios tamb
bém respon dem a estímulos
dolorrosos. No entanto,
e
a coceira e a dor são diferentes! Provocam comportam
mentos
difere
entes! O atto de coçarr tem orige
em na pele ou mucosa
as, mas nã
ão em músculos,
articu
ulações ou vísceras.
v
Nos
ssa pergunta
a permanece
e: quem são estas fibrass que conduz
zem a
estas
s sensações?
?
É surpreendente a ca
apacidade de
d neurônios
s sensoriais em respon
nder a
difere
entes tipos de
d substâncias químicass pruriginosa
as. Contudo, parece que
e tanto neurrônios
pruric
ceptivos perriféricos com
mo centrais ssão subtipos
s de uma gra
ande popula
ação de neurrônios
que rrespondem a estímulos nocivos, o q
que levanta uma das pe
erguntas desste editorial: qual
inform
mação é usa
ada pelo nos
sso cérebro para decodifficar a ativid
dade neuron al em popullações
de ne
eurônios como coceira ao invés d e dor? Uma
a forma de abordarmoss esta ques
stão é
avalia
ar o “input”” que estas
s populaçõe
es de neurô
ônios sensorriais perifériicos fornece
em às
célula
as neuronaiis no corno
o dorsal da
a medula espinal,
e
ou seja, para a populaçã
ão de
intern
neurônios que
q
modulam
m a transm
missão sens
sorial e os neurônios de projeção
o que
trans
smitem a info
ormação ao cérebro.
A capacida
ade do noss o cérebro em
m diferenciar a dor e a ccoceira e tomar a
decis
são de comportamento de
d retirada o
ou de coçar é dependente da conect
ctividade funcional
do s
sistema som
matosensoria
al. Como m
mencionamo
os anteriorm
mente, tantto a inform
mação
nocic
ceptiva como
o a sensação
o de coceira são conduzidas através de fibras afferentes prim
márias
do GR
RD para a medula
m
espinal e dos neu
urônios do gâ
ânglio trigem
minal para o subnúcleo caudal
c
trigem
minal do tro
onco cerebra
al, respectiva
amente, que
e por sua ve
ez conduzem
m esta inform
mação
até o córtex so
omato-senso
orial atravéss do trato espinotalâm
mico ou ne urônios do trato
trigem
mino-talâmic
co até o tála
amo, principa
al porta de entrada
e
sens
sorial para o córtex cerebral.
O avanço
o nas pesq
quisas em animais nos últimos anos tem
m nos
possibilitado hojje um melhor entendiimento de como ocorre a condu
ução da co
oceira,
enciando-a das
d
vias da dor. O pessquisador Steve Davids
son e seus colaboradorres da
difere
Unive
ersidade de Minnessota utilizaram a estimulaçã
ão antidrômica no tálam
mo para iden
ntificar
neurô
ônios espino
otalâmicos no
n corno do
orsal em primatas e encontraram
e
m uma popu
ulação
separrada de neu
urônios nociceptivos do corno dors
sal nestes animais que são ativada
as por
difere
entes estímu
ulos pruricep
ptivos. Corro
oborando co
om estes dados e identiificando de forma
mais clara as ca
aracterísticas
s das fibrass que conduzem a coce
eira, o grupo
o do pesquisador
Dong
g publicou um
u
primeiro estudo em
m 2009 no periódico
p
Ce
ell e mais rrecentementte, no
come
eço deste ano outro tra
abalho no jjornal Naturre Neuroscie
ence, demon
nstrando um
m tipo
espec
cifico de neu
urônios senso
oriais primárrios que exp
pressam rece
eptores para
a diversos ag
gentes
prurittogênicos e que mede
eiam espec ificamente o comporta
amento do tipo coceira em
camu
undongos.
A busca por
p
neurônio
os pruriceptivos envolvid
dos na coce
eira teve inic
cio há
quase
e um século
o e somente no começo deste ano que
q
a identifficação de u ma subpopu
ulação
de no
ociceptores especificamente relacio
onada à coce
eira foi por fim descobe
erta. O prog
gresso
dos ú
últimos anos
s deve abrirr novos cam
minhos para o avanço na
n pesquisa da coceira,, bem
como
o desencadea
ar o desenvo
olvimento de
e terapias pa
ara o prurido
o que atinja m esta popu
ulação
de fib
bras pruricep
ptivas recém
m-identificada
a.
Refe
erências
 Davidson
n, S. et al. The itch-p
producing agents histam
mine and ccowhage ac
ctivate
separate populations
s of primate spinothalam
mic tract neurrons. J. Neu rosci. 27, 10
0007–
10014 (2
2007).

2

www
w.dol.innf.br







Davidson
n, S. et al. Pruriceptive
P
sspinothalamic tract neurrons: physio
ological prop
perties
and proje
ection targetts in the prim
mate. J. Neu
urophysiol. 108, 1711–17
723 (2012).
Han, L. et al. A su
ubpopulation
n of nocicep
ptors speciffically linked
d to itch. Nature
N
Neurosci.. 16, 174–18
82 (2012).
Ikoma, A.
A et al. The neurobiology
y of itch. Na
at Rev Neuro
osci 7, 535-5
547 (2006).
Lamotte, R. et al. Se
ensory neuro
ons and circu
uits mediatin
ng itch. Nat Rev Neuros
sci 15,
19-31 (2013).
Liu, Q. et
e al. Senso
ory neuron-sspecific GPC
CR Mrgprs are
a
itch recceptors med
diating
chloroquiine-induced pruritus. Ce
ell 139, 1353
313–135365 (2009).
Schmelz M. et al. Specific C-rece
eptors for itc
ch in human skin. Journa
al of Neuros
sci 17,
8003-800
08 (1997).

* Farrmacêutica, doutoranda do Departam
mento de Farmacologia da
d FMRP-US
SP

3

